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Informatie sessie inclusieve energietransitie 16 september 2020

De provincie Utrecht wil de energietransitie versnellen op een wijze die voor iedereen haalbaar en
betaalbaar is. Dit noemen we de inclusieve energietransitie. In het Coalitieakkoord Nieuwe Energie
voor Utrecht 2019-2023 is opgenomen dat aanvullend instrumentarium nodig is voor inwoners die
onvoldoende financiële middelen, of toegang tot financiële middelen hebben om hun eigen woning te
verduurzamen of om mee te doen aan collectieve duurzame energieopwekking.
Deze ambitie uit het coalitieakkoord is vertaald in het door PS vastgestelde Programmaplan
Energietransitie 2020-2025. Hierin is opgenomen dat er een nadere uitwerking volgt voor een
inclusieve aanpak waarin we deze doelgroep bereiken, betrekken en er toegang wordt gecreëerd voor
toegankelijk financieel instrumentarium. In de Kaderbrief is hiervoor een post van €8,9 miljoen voor
opgenomen.
Op landelijk niveau heeft 15% van de woningeigenaren onvoldoende toegang tot kapitaal om
verduurzaming van hun woning te financieren. Deze woningeigenaren hebben een te hoge
hypotheekschuld en/ of onvoldoende inkomen en zijn voor een financier te risicovol om te financieren
(Ecorys, 2019). Ons eigen onderzoek laat zien dat deze groep ongeveer 6 tot 12% groot is in de
Provincie Utrecht. Het gaat dus om circa 20.000 tot 41.000 woningeigenaren. De verwachting is dat
deze groep zal groeien door de economische gevolgen van de Corona crisis. De resultaten van dit
onderzoek zijn ambtelijk gedeeld met de 26 gemeenten binnen onze provincie en ook verschillende
provincies hebben interesse getoond in het onderzoek en eventueel een gezamenlijk vervolg.
Het onderzoek, naar de mogelijkheid van een woningeigenaar om te investeren in het verduurzamen
van de eigen woning en naar de betaalbaarheid van de energierekening voor iedereen, heeft als input
gediend voor ons geformuleerde plan van aanpak collectieve & inclusieve energietransitie. Daarnaast
hebben we een brede verkenning gedaan en veel verschillende stakeholders en experts gesproken.
Ook hebben we in de aanpak nationale ontwikkelingen meegenomen zoals de recente ontwikkelingen
op nationaal niveau omtrent het Warmtefonds (€ 900 mln.), waarin medio mei is besloten om
instrumentarium voor woningeigenaren die niet in aanmerking komen voor reguliere financiering,
versneld breder toegankelijk te maken.
In de informatiesessie van 16 september nemen we u graag mee in het onderzoek dat we gedaan
hebben naar haalbaarheid en betaalbaarheid van de energietransitie in Utrecht en het plan van
aanpak collectieve en inclusieve energietransitie. Tijdens de informatiesessie ontvangen we graag uw
feedback op het plan.
Bijlagen:
• Onderzoek: haalbaarheid en betaalbaarheid energietransitie Utrecht.
• Factsheet Provincie Utrecht
• PPT-presentatie informatiesessie 16 september

